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2.

Godkjenning av innkalling - Godkjennes
Godkjenning av representanter - 27 til stede, godkjennes.
Valg av ordstyrer ble Iver Aage Iversen og Mikkel Brekke. Bisitter utgår.
Valg av referent - Kretssekretær og Simen Halderaker Husby
Valg av tellekorps - Monica Holst og Per Olav Gundersen
Godkjenning av saksliste - Godkjennes
Godkjenning av forretningsorden - Godkjennes
Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll; Kjetil Willander og Bjørn Skauli

Forslag til terminliste for 2020

Måned
Februar

Dato
11 februar

Arrangementer
Gruppeledersamling

Ansvarlig
Kretsstyret

Mars

16 mars
13-15 mars

Årsmøte
Trinn 1 kurs

Kretsstyret
Ledertrenerne

April

17-18 april
25-26 april

Patruljeførerkurs 2 (Peff-kurs2) Ledertrenerne
Ridderturnering
Kretspatrulje på rundgang

Mai

9-10 mai

Kretskonkurranse

Kretspatrulje på rundgang

Juni

3. juni
6-7 juni

Gruppeledersamling
Dugnad på Blåhaug

Kretsstyret
Kretsstyret

Juli
August

SOMMERFERIE
1-8 august
27 august

Evje 2020, korpsleir
Gruppe/-Enhetsledersamling

Kretsstyret

September 7-13 september

Krakosseter dugnad
Kretsstyret
Storarrangementet
Slås sammen Speiderhytteturen
18-20 september Patruljeførerkurs 1 (Peff-kurs1) Lederombudet
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Oktober

Speiderhytteturen
Trinn 3 kurs
Trinn 0 dag 1
Ledersamtale og Donsaften

Kretspatrulje sør
Ledertrenerne
Ledertrenerne
Ledertrenerne

November 09 november

Halvårsmøte

Kretsstyret

Desember 02 desember

Nissefest

Kretspatrulje

10-11 oktober
16-18 oktober
22 oktober
29 oktober

Terminlisten - kommentarer:
Datoer for Gruppeledersamling og Årsmøte er ok. Første diskusjon gikk på Trinn 1 kurs. Kjetil
Willander orienterte om kurset og ønsket å vite om gruppene ønsket dette kurset. Einar Iversen
og andre hadde ordet og de kom frem til at det ville være nok påmeldte til å beholde
kursdatoen. Peff 2 kurs har hatt godt med deltagere, så dato er ok. Dugnad på Blåhaug er satt
opp på samme dato som NM i speiding, men siden det kun er en patrulje som deltar på dette,
er dato grei. Dato for Ridderturnering, Kretskonkurranse, ny Gruppeledersamling og Dugnad på
Blåhaug er ok. Det er Korpsleir i Evje i august. Datoer for Gruppe/-Enhetsledersamling og
Dugnad på Krakosseter er grei.
Andre diskusjon gikk på om kretsen skal ha et Storarrangement i tillegg til Speiderhytteturen.
Karen Johanne Strømstad orienterte om Speiderhytteturen som ble et vellykket arrangement.
Det ble orientert om Speiderhytteturen på forrige gruppeledermøte, viser til referatet herfra.
Kommentarer fra Martine Branheim, Kjetil Willander, Iver Aaage Iversen, Solrun Vannes, Eirin
Østensen, Jørgen Eger, Monica Holst, Isolde Kobernus, Øystein Larsen, Marius Markussen, Dag
Backen, Bjørn Skauli, Ronai Tårneby, Asbjørn Aursjø, Fredrik Wyller, Øystein Larsen, Mikkel
Brekke og Karen Johanne Strømstad. Argumentene mot et Storarrangement gikk på at datoen
passet dårlig til gruppenes egen terminlister, der de ofte ikke hadde fått tid til å sette gruppa
ordentlig med alle de nye som kommer til. Dette var en del enige i. Det er vanskelig å flytte
dato på Storarrangementet, da høstferien kommer imellom. Argumentene for et
Storarrangement gikk på at det mange ganger ble et tomrom etter kretsleir og at man da
ønsket å møte gruppene igjen. Deretter ble det diskutert muligheten med å flytte
Storarrangementet inn i Speiderhytteturen. Argumentene gikk på at det da ville være enklere å
få til et vellykket arrangement. Hvis man er flere om oppgavene, vil det også bli mindre
belasting for hovedarrangør. Forslagene var å bruke Blåhaug som ramme for et
Storarrangement som en del av Speiderhytteturen. Det ble informert at det er opp til
Kretspatruljene hvordan Storarrangementet blir implementert i Speiderhytteturen, hvordan
arrangementet skal avvikles og hva som skal være innholdet. Oversikten over hvem som er
ansvarlig for de ulike arrangementene neste år og i årene fremover, ligger på Kretsens nettsider
under fanen “For grupper”. Argumentene mot å ha arrangementene samlet var at det lettere
kunne by på logistikkproblemer i forhold til hvem som er hvor, samt markedsføringsproblemer,
da arrangementet henvender seg til ulike målgrupper. Det ble avholdt en prøveavstemning på
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hvem som ønsket et Storarrangement som et enkelt arrangement. Avstemningen resulterte i
ca. 50/50 stemmegivning. Videre gikk argumentasjonen på at ressurser og tid fra gruppenes
side ville være bortkastet med dårlig oppmøte og et mindre vellykket arrangement. Det var
spørsmål om hvor mange kretsarrangementer som da står igjen og det er Ridderturnering,
Kretskonkurranse, Speiderhyttetur og Nissefest. Det er også mulig det blir et bilrebusløp på sikt,
men i en litt annen variant. Fra kretstinget ble det påpekt at det er viktig å slutte opp om
kretsarrangementene, fordi det er fint å arrangere ting sammen og å stå sammen som krets.
Deretter ble det kommentert at det mange ganger kan være lettere å få til ting hvis man ut ifra
eget ønske finner en god ide og gjennomfører dette, istedenfor å tillagt et arrangement. Det er
viktig med god planlegging for å få til et godt arrangement, så Kalbakken speidergruppe, som er
ansvarlig neste år, burde starte allerede nå. Deretter ble det avstemning, hvem som ønsket et
eget Storarrangement og hvem som ønsket at Storarrangementet inkluderes i
Speiderhytteturen. Flertall for sistnevnte. Kretspatrulje Øst som er ansvarlig for
Storarrangementet neste år, bør bli med å planlegge Speiderhytteturen, slik at vi får til en enda
bedre Speiderhyttetur i 2020.
Peffkurs 1 ble deretter flyttet til 19-20 september, da dette passet bedre. Ny diskusjon på om
det blir behov for et Trinn 3 kurs og om det blir nok deltakere. Det ble spørsmål om det var
mulig å gjennomføre Trinn 2 kurs i andre kretser før Trinn 3 kurset vårt. Dette er fullt mulig, og
det er flere kretser som tilbyr dette kurset. Disse vil bli annonsert på NSF sine nettsider på
nyåret. Det er mulig å gjennomføre Trinn 2 før Trinn 1, men ikke Trinn 3 før Trinn 2, da man på
Trinn 3 kurset bruker det man lærer på Trinn 1 og 2. Argumentasjon på at man bør sette større
krav til unge ledere ved at de må fullføre grunntreningen for å kunne være leder i gruppa. Ved å
sette slike krav, vil det automatisk være et marked for kursene i egen krets. Noe av poenget
med kursene er jo også å kunne skape et miljø på tvers av gruppene. Hvis man melder seg på
kurs, bør det være en selvfølge at man sier fra hvis man ikke kan komme. Her burde kanskje
lederen følge opp deltakerne litt mer. Trinn 3 kurset blir stående i terminlista med kort
påmeldingsfrist. Dato for Trinn 0 dag 1, Ledersamtale/Donsaften, Gruppeledersamling og
Nissefest er ok. Terminlisten for 2020 tas opp til samlet votering. Vedtas og klappes inn.

3.

Forslag til budsjett for 2020 - Se eget vedlegg

Driftsbudsjett - kommentarer:
Budsjettet er lagt opp i samme stil som tidligere år, med noen endringer i hva vi bruker penger
på og hva vi har av penger. Grunnet færre medlemmer, gir dette noe mindre inntekter i form av
kretskontingent og dermed litt mindre støtte fra kommunen. Av utgiftene så har vi kuttet
posten til lederkurs region, grunnet færre arrangerte kurs for dette i 2020. Peffkurs er justert
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ned til 10.000,- ut ifra hvor mye som faktisk har blitt brukt. Peffsatsingen var opprinnelig et
engangsbeløp, så derfor kan vi stryke denne. Vi har fått inn en ny post på markedsføring knyttet
til bruk av sosiale medier osv. Posten som heter websider, er det en feil på. Det står 4000,- men
egentlig skal det stå 30.000,-. Dette er på grunn kostnader knyttet til avskriving av nettsidene.
Totalt sett så ender vi da med nesten 200.000,- i underskudd. Det vi erfarer er at vi sjelden
bruker alle pengene det er budsjettert med så resultatet blir derfor ikke like stygt. Historien vår
er at vi også har gått i overskudd i flere år tidligere, slik at vi har bygget opp en ganske stor
egenkapital. Det er ikke nødvendig at vi som krets skal sitte med flere millioner kroner på bok,
så vi ønsker å bruke pengene til å få aktivitet ut av det.
Kommentarer fra Asbjørn Aursjø, Øystein Larsen, Iver Aage Iversen, Per Olav Gundersen, Eirin
Østensen, Marius Markussen og Mikkel Brekke. Argumentasjon med ønske om å se
resultatregnskap for Peffkursene og balanseregnskap for kretsen for å kunne ha et
grunnlagsmateriale å kunne se på. Regnskapet er ikke i samme format som budsjettet, derfor er
dette en større jobb å kunne gi oversikt over. Ønsket er å se balanseregnskapet med oversikt
over tidligere år, slik at man kan se hvordan balansen har utviklet seg over tid. Kretsen har ca.
4,3 millioner på bok. Det har økt de siste årene grunnet overskudd. Vi har ikke klart å bruke opp
pengene våre. Det er et ønske å bruke mer penger på å lage god speiding. Argumentasjon på at
økonomien kan virke for sunn, slik at man kan miste støtteordninger. Det er ikke noe problem å
gå med store underskudd, så lenge man mener dette er formålstjenlig. Man bør si noe om
hvorfor man budsjetterer med underskudd og hva som er satsingen fremover for å
rettferdiggjøre underskuddet. Budsjettarbeid er ikke bare tall, det sier noe om hva man vil og
hvor man skal. Budsjett og resultatregnskap burde stemme bedre overens, for hvis man
budsjetterer med underskudd og går med overskudd, så er noe feil. Vi har tidligere hatt
konkrete satsningsområder, som Peffsatsningen. Men når man da hadde dette som egen post i
budsjettet, så var det ytterst få som søkte om å få bruke disse midlene. Det er rom for å skape
mer og bedre speiding og medlemsantallet vårt tyder på at dette må skje. Derfor er det viktig at
gruppene er i dialog med kretsstyre med å skape mer og bedre speiding både i krets og i den
lokale gruppe. Spørsmål om hvorfor det ikke er satt av mer penger til markedsføring.
Kretsstyret har jobbet med dette og har tenkt at Forbundet skal ta den regningen. Dette skal de
gjøre, derfor ønsker ikke kretsen å bruke disse pengene. Mer i orienteringssak 6.5.
Driftsbudsjettet for 2020 tas opp til samlet votering og ble enstemmig vedtatt.
Hyttebudsjetter - kommentarer:
Vi har eget driftsbudsjett for hyttene, et for Blåhaug og et for Krakos. Her er det en endring på
inntektene på Blåhaug som øker betydelig fra 80.000,- til 140.000,- i 2020. Dette grunnet stor
økning i antall bookinger sammenlignet med 2018. Strømutgiftene på kr. 15.000,- er for lavt
grunnet bytte til nye strømmålere samt økte strømpriser. Disse settes derfor opp til kr. 20.000,i 2020. Vi har budsjettert med et lite overskudd på kr. 18.440,- på Blåhaug. Sannsynligvis
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kommer dette til å bli høyere. Kommentarer fra Øystein Larsen, Asbjørn Aursjø, Jørgen Eger,
Isolde Kobernus, Per Olav Gundersen, Eirin Østensen, Håvard Femtehjel, Iver Aage Iversen og
Mikkel Brekke. Ønske om å se balansesituasjonen til hyttene også, for å kunne se hva kretsen
har å rutte med hvis det skulle komme uforutsette utgifter. Blåhaug har en liten buffer på litt
under 50.000,- . I tillegg så har Oslospeiderne en hyttevedlikeholdskonto på mellom 500.000,og 1.000.000,- kroner. Dermed har vi bufferen på tvers av hyttene for å ta de store utgiftene
om de skulle komme. Kretsen ønsker en felles hyttevedlikeholdskonto til utgifter for alle
hyttene i stedet for en bufferkonto knyttet til hver hytte. På budsjettet til Krakos har inntektene
økt grunnet økt utleie og økte priser ved leie for ikke-speidere, både på Krakos og på Blåhaug.
Prisene for leie av Oslospeiderne har ikke økt. Vi prøver primært og leie ut til speidere, da dette
er hovedhensikten. Da vi ikke har fullt belegg, er det fint å kunne tjene penger på andre.
Strømutgiftene på Krakosseter har også økt av samme årsaker som på Blåhaug. Det har også
gått med ekstra utgifter til vedlikehold. Vi ender da med et budsjett for Krakosseter. som går i
null. Krakosseter fyrer også med ved, men har ikke egen post for dette. Hyttebudsjettene er
satt opp forskjellig, da det tidligere var forskjellige personer som satt de opp. Budsjettene er
beholdt i samme format, for lettere å kunne sammenligne med tidligere år. Forslag på å øke
posten for brensel fra på Blåhaug fra 10.000,- til 20.000,- siden vi kan forvente en dobling av
bruken og tilsvarende tiltak på Krakosseter. Da ønsker vi at vi også øker inntektene for Blåhaug,
slik at overskuddet blir mer reelt. Kretsstyret noterer å øke posten for utleie Blåhaug fra
80.000,- til 140.000,- øke strømpotten fra 15.000,- til 20.000,- og øke brensel fra 10.000,- til
20.000,-. På Krakos så øker vi lys og varme potten fra 45.000,- til 55.000,-. Utleie på Krakosseter
har ikke økt tilsvarende som på Blåhaug. De 140.000,- som er budsjettert med, stemmer nok
bedre her. Kretsstyret mener at budsjettet slik det står etter endringene som har kommet frem,
bør holde. Vedlikeholdspostene er justert opp på Krakosseter, i tillegg har vi lagt til en ny
vedlikeholdspost i budsjettet for Blåhaug på kr. 10.000,-. Vi har blant annet investert i
madrasser og etterhvert som pengene triller inn så gjør vi små grep for at det skal bli bedre på
hyttene. Forslag fra kretstinget om å godkjenne budsjettet slik det er lagt frem nå, slik at
kretsstyret kan komme med et revidert budsjett på årsmøtet i mars. Det er ikke brukt penger av
posten som er satt av til vedlikehold i år, da denne er tiltenkt større prosjekter.
Hyttebudsjettetene for 2020 tas opp til samlet votering. Budsjett er vedtatt ved akklamasjon.

4.

Innsendte saker, frist for å melde saker er 14.10.2019
4.1.

Kretsstyret har ikke mottatt noen innsendte saker.
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5.

Valg
5.1.

Visekretsleder og 2 styremedlemmer er på valg.
5.1.1.
Håvard informerte om at det ikke er klart å stille kandidater til valg.
5.1.2. Vi trenger et beslutningsdyktig kretsstyre, og vi må derfor ha et
ekstraordinært gruppeledermøte 28/11. Det vil derfor bli innkalt til dette
på forbundskontoret for alle gruppelederne. Vi håper alle tar en runde på
om det kan være kandidater i gruppa eller perifere som kan melde seg til
valg. De får muligheten til å være med på positive endringer.
5.2. Revisor er BDO, ingen endring på dette.
5.3. Valgkomité - Håvard er med videre i valgkomiteen. Eirin og Mikkel melder seg
også for å få inn kandidater til valg den 28. november.

6.

Orienteringssaker
6.1.

Oppdatering om prosjektene på Krakosseter og Blåhaug
6.1.1.
Vi håper det kommer nye dohus til våren og vi har funnet folk som kan
bygge på dugnad. Knatten og Persli har og skal få egne doer, det har også
Skauen. I første omgang rehabiliteres vinduene på hyttene. Alle hyttene
må beises og det trenger vi hjelp til, det samme gjelder maling av
grunnmurer. Grøfting langs veien må til, tynning av skogen og nye
bålplasser. All hogst kan brukes til egen ved.
6.1.2.
Innspillene fra Simen og Jan-Erik tar vi med oss videre. Vi kommer tilbake
til mer informasjon på årsmøtet da vi har startet noen prosesser sammen
med Jan-Erik og Simen hvor man diskuterer gratis leie mot mer
dugnadsinnsats. Jan-Erik ønsker også at vi ser på muligheten ved enklere
jobber og kunne bruke f.eks. operasjon Dagsverk til å utføre dette.
6.2. Mentorordningen
6.2.1.
Kretsstyret jobber med at vi skal få til en mentorordning. Kretsstyret har
foreløpig ikke noe håndfast og komme med. Dette kommer vi tilbake til.
6.3. Agenda landsleir 2021
6.3.1.
Vi trenger en ambassadør som skal være linken mellom landsleiren og de
som skal være med på leiren. Det blir mye mindre jobb på den aktuelle
personen denne gangen, da det er ferdiggjort mange avtaler og gjort klar
ulike maler som kan brukes i denne jobben. Henstiller til gruppelederne
og få kandidater til dette også til den 28. november.
6.4. Speiderhytteturen 2020
6.4.1.
Karen Johanne snakket om dette under diskusjonen rundt
Storarrangementet og Speiderhytteturen.
6

6.5.

7.

NSF lederverving i Oslo
6.5.1. Forbundet har tenkt til å spytte inn profesjonelle markedsførere for oss.
Medlemstallet sank i fjor, og det kommer det til å gjøre i år også. Vi
ønsker flere medlemmer og større grupper, derfor har kretsstyret de siste
ukene jobbet en del med dette. Forbundet har sagt ja til å ha en
Facebook-kampanje som de skal kjøre med profesjonell markedsføring.
Denne kommer i løpet av noen uker med spesiell satsing på ledere.

Eventuelt
7.1.

Valg av nytt roverombud
7.1.1.
Det er mulig at roverlag kan ta denne jobben så lenge det er en mentor
eller leder som organiserer det.
7.2. Nissefesten
7.2.1.
Nissefesten 2019 blir 4. desember ved Vålerenga kirke. Det blir bål, lek og
grøt med skriftlig påmelding 27. november.
7.3. Henstilling til alle grupper
7.3.1.
Vi ønsker å høre fra dere og det er spesielt viktig at våre unge
styremedlemmer får tilbakemelding for å føle seg inkludert i planlegging,
organisering og ansvarsfordeling.
7.4. Forslag til merker
7.4.1.
Det ble vedtatt å lage nye speidermerker for Blåhaug og Krakosseter.
Forslaget til Eirin ble stemt frem som beste alternativ. Speidersport vil stå
for tilpasning, trykk, pris og salg.

8.

Utdeling av hederstegn

Utdeling av æreskniv til Terje Syljeset i 1. Røa Speidergruppe for lang og tro tjeneste.
Utdeling av æreskniv til Eirin Kornelia Gjerding Østensen for mange års arbeid i kretsstyret.
Mikkel Brekke har tidligere mottatt æreskniv, går ut av kretsstyret med takk for iherdig innsats.

Kretstinget heves
Protokollunderskriver
Kjetil Willander

Bjørn Skauli
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